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RESUMO 

 

Imortalizada pela imprensa nos anos dourados, a notícia veiculada pelo Repórter Esso sobre 

o desembarque de marcianos na principal praça de Caratinga, no Vale do Rio Doce mineiro, 

ainda permanece no imaginário social e intriga pesquisadores brasileiros e americanos 

interessados em desvendar misteriosos episódios relatados pelo rádio. O artigo Yes, Minas 

está na rota dos discos voadores, uai! conta a história criada por uma dupla de amigos 

telegrafistas, a exemplo do que fez Wells, em 1938, nos Estados Unidos, com  “A Guerra 

dos Mundos”. Os radialistas usaram poucas linhas e palavras certeiras, para atrair os 

principais veículos de comunicação nacionais e internacionais, ávidos por testemunhar e 

noticiar um possível fenômeno que faria parte da história e alçaria o Brasil ao noticiário 

mundial. 
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Depois de Nova Iorque, invasão alienígena chega a Caratinga 

O ano era 1954, o dia 22 de novembro: uma brincadeira entre dois amigos operadores de 

telégrafo se transformou em uma das notícias mais comentadas da imprensa brasileira e 

atraiu as atenções do país para a pacata cidade de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros a 

leste de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Quem gerou a mensagem foi o 

radiotelegrafista caratinguense Anor Ferreira da Silva
4
, hoje com 82 anos: 

 

Uma pessoa me perguntou se tinha caído um disco voador em Caratinga e 

eu notei que era uma brincadeira e falei de brincadeira também: “sim caiu. 

Os marcianos estão tudo aqui tomando cachacinha no bar ali na Avenida 
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Benedito Valadares, tá tudo bem aqui, tá todo mundo”. Mas em um 

segundo, um colega, que também era radiotelegrafista e que estava do 

meu lado, ouviu e quebrou o sigilo da brincadeira. Isso não era proibido, a 

gente podia brincar desde que não desse prejuízo ao serviço né? Aí, 

aconteceu que esse rapaz passou a história pra frente e quis dar furo de 

reportagem para o jornal Estado de Minas. A coisa se esticou e foi até o 

diretor dos Correios, que veio no aparelho perguntar o que tinha 

acontecido. Eu expliquei: “foi uma simples brincadeira que houve aqui, 

sem prejuízo ao serviço”. Aí o jornal começou a divulgar, aí deu na rádio 

Inconfidência e aquilo foi parar no O Repórter Esso apresentado na rádio 

Nacional pelo Heron Domingues, e por aí caminhou a brincadeira.  

 

Bastou a mensagem chegar ao conhecimento do O Repórter Esso, para ganhar repercussão 

ainda maior e despertar a curiosidade da imprensa brasileira. Em 1954, o noticiário, cuja 

estreia ocorrera 15 anos antes, já era transmitido por dezenas de emissoras em 15 países 

(KLÖCKNER 1998).  

 

Uma das explicações para que O Repórter Esso noticiasse a informação sem uma apuração 

mais acurada era a própria dinâmica de produção do noticiário. Algumas notícias, apesar do 

padrão de produção da agência noticiosa United Press, responsável pelo Esso, iam ao ar da 

maneira como eram recebidas, em versão telegráfica. A própria superficialidade, 

especificidade da notícia radiofônica, além da necessidade ou obrigação de garantir o 

imediatismo e a instantaneidade podem ter contribuído para a propagação da mensagem 

sem conferência.  

 

Foi um reboliço só em Caratinga. A cidade, eternizada no poema “As namoradas mineiras” 

de Carlos Drummond de Andrade, repentinamente se tornou alvo de preocupação do 

governo brasileiro naquele momento. O jovem radiotelegrafista, então com 25 anos, tinha 

apenas dois anos a mais que Orson Wells (1915-1985), que protagonizou um dos episódios 

mais emblemáticos da história do rádio mundial ao co-produzir e apresentar “A Guerra dos 

Nundos”, inspirado no romance de H.G. Wells. Em 30 de outubro de 1938 a voz de Orson 

Wells, de maneira ambígua e surrealista (VELA, 1998) levou pânico aos ouvintes da Rádio 

CBS de Nova Iorque ao narrar a invasão de marcianos, dispostos a destruir a humanidade.  

 

Anor, 16 anos após “A Guerra dos Mundos”, não contava com a imaginação ainda maior do 

amigo Geraldo Bastos que acrescentou detalhes à mensagem gerada em Código Morse. A 

edição do jornal Estado de Minas, de 24 de novembro de 1954, reproduziu parte do texto 

disparado por Geraldo (GOSLING, 2009, p.114):  
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Meu querido amigo, a cidade está um tumulto, mais movimentada do que 

nunca, com eventos inesperados dessa manhã: um disco voador caiu na 

pedreira, a poucos quilômetros daqui, causando emoção incalculável na 

população.  

 

A mensagem com o pedido de socorro ou SOS Caratinga foi reproduzida por cerca de uma 

hora, insistindo para que as autoridades federais enviassem “forças urgentes” ao interior de 

Minas, em função da situação de pânico que a cidade, invadida pelos marcianos, estaria 

vivendo (SANTOS, 2009).  

 

“Segundo informações preliminares, a nave carregava pessoas pequenas e disformes em 

nada se parecendo com a gente deste mundo. Em pouco tempo, a novidade começou a ser 

veiculada também em outros países” 
5
.  Do mundo inteiro chegavam a Caratinga, jornalistas 

interessados em apurar o que, realmente, acontecera na cidade. Não demorou muito para 

que a brincadeira fosse descoberta e, em seu rastro, as consequências por ela provocadas. 

 

Santos (2009) se apoia em Silva (1954)
6
, para afirmar que a revista O Cruzeiro  ficou 

raivosa por ter perdido tempo e dinheiro. Na matéria, foi colocada uma foto do telegrafista 

em página inteira com a legenda: “O funcionário que pagará caro a sua leviandade (...), não 

soube prever as consequências do seu ato. Agora, naturalmente, está arrependido...”. Um 

cronista do Diário da Noite, ainda de acordo com Santos (2009), fez graça do assunto: 

 

Dizem que o telegrafista de Caratinga vai ser punido. Ou está louco ou é 

um irresponsável! Que nada! O homem é um gênio (...) O homem de 

Caratinga deu ao Brasil popularidade internacional. No dia de ontem, 

metade do mundo ficou sabendo que o nosso país existe e tem uma cidade 

importante chamada Caratinga. (...). O telegrafista de Caratinga colocou 

em polvorosa metade do mundo. A FAB quase levantou voo, com 

aparelhos cheios de técnicos, fotógrafos, etc. Iam fotografar o marciano. 

Aviões foram fretados para conduzir repórteres de todas as partes do 

mundo para Caratinga, cujo campinho de aviação, normalmente pasto, 

mas aeroporto aos domingos, foi logo preparado para seus grandes dias 

(...) Aliás, dizem as más línguas, que os marcianos resolveram vir aqui 

buscar o Sr. Jânio Quadros, que desceu e esqueceu de voltar. Mas, 

pousaram em campo errado. O homem está em Saint Germain de Prés.
7
 

 

                                                 
5
 O disco de Caratinga voou pelo mundo. Manchete, Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1954, no. 137, p. 5 

6
 SILVA, Eugênio. O Disco de Caratinga – O maior “Bluff” do ano In O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 11 de 

dezembro de 1954  
7
 Interino. Viva Caratinga City. Coluna A Tabuleta do Dia. Diário da Noite, Rio de Janeiro, 23/11/1954, p. 1 
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Valim (2007) explica que a transmissão da “chegada dos marcianos” em Caratinga foi 

captada inicialmente em Belo Horizonte e retransmitida para o Rio de Janeiro, deixando 

poucas dúvidas aos ouvintes de que a pequena cidade do Vale do Rio Doce estava mesmo 

sendo invadida. Na capital mineira, os telefones das redações de alguns jornais não paravam 

de tocar; enquanto no Rio de Janeiro, a transmissão acabou gerando confusão no Ministério 

da Aeronáutica. 

De acordo com jornais da época, um brigadeiro que pedalava no bairro do 

Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, guardou sua bicicleta às pressas e 

retornou à sua base ministerial, a fim de mobilizar as forças pedidas pelo 

até então desconhecido radiotelegrafista de Caratinga. Imediatamente, sob 

o comando de um coronel, um grupo de oficiais da Aeronáutica levantou 

voo no C-47 20-53, da FAB, rumo à cidade mineira, com fotógrafos e 

vários apetrechos, enquanto outros aparelhos ficaram de prontidão na pista 

de decolagem, com os motores funcionando, aguardando somente a ordem 

de partir. Quando a imprensa carioca se mobilizava para documentar o 

grande acontecimento do século, enviando seus repórteres ao Ministério 

da Aeronáutica para cobrir as aterrissagens dos marcianos em Caratinga, o 

boato já havia sido desmentido com outra mensagem radiotelegráfica 

vinda da cidade mineira: “Aqui não desceu disco nenhum, cidade na mais 

perfeita calma”. Pouco depois, o avião enviado pela FAB retornou de 

Caratinga também com o desmentido. A cidade voltou, enfim, à sua 

habitual tranquilidade. Foi essa mesma tranquilidade, aliás, que deixara o 

radiotelegrafista entediado com a cidadezinha pouco movimentada, 

levando-o a inventar a história da invasão extraterrestre para “quebrar a 

pasmaceira”. O trote não passou, segundo os jornais, “de mais uma 

brincadeira de mau gosto no estilo de um certo Sr. Orson Welles”.
8 

 

Anor não ouviu a notícia sendo divulgada pelo O Repórter Esso, mas explica que pôde 

dimensionar o que estava ocorrendo pela quantidade de gente que ali começou a aparecer, 

assim que a história foi contada pelas ondas do rádio.  

 

Assim que O Repórter Esso divulgou a notícia, muitas pessoas de diversas 

localidades começaram a chegar... Veio parar aqui até avião, procurando 

pela história. A culpa não foi minha, uai. O Correio abriu um inquérito pra 

apurar e eu fiquei ileso disso. O rapaz que deu a noticia tomou 15 dias de 

suspensão convertidos em multa. Eu não tomei nada não, tive nada não.  

 

A confusão já começou, segundo Anor, quando, só na casa dele, chegaram, praticamente, 

de uma única vez, 48 jornalistas do Brasil e do exterior, atrás de informações sobre os 

marcianos. E o pior, é que alguns deles já sabiam que se tratava de uma brincadeira. 

 

                                                 
8
 http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/os-marcianos-estao-chegando (Acesso em 26/07/2011) 
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A minha esposa tava esperando neném e eu escondi ela bem escondida 

porque ela tava meio assustada. O cara que fez a reportagem para a revista 

O Cruzeiro... deixa eu ver se eu lembro dele, Arlindo Silva - parece que é 

isso -, esse cara foi absoluto. Chegou e falou como se tivesse mandando 

dentro da minha casa: “aqui que mora o irresponsável telegrafista que fez 

O Cruzeiro parar aqui por nada?” Aí quando ele falou assim, eu falei “oh 

meu jovem, o negócio é o seguinte, a imprensa é livre lá fora, o senhor 

está dentro da minha casa, então pode se retirar, porque eu não vou 

conversar com você”. Quando eu falei assim os outros repórteres deram 

nele uma vaia. A TV Tupi tava começando no Brasil, e me pediu uma 

entrevista. Nós fomos gravar no Hotel Suíço. Quando eu estava distraído, 

dando a entrevista para a TV, apareceu o Arlindo Silva. Ele me 

fotografou, e colocou algo assim na revista, “esse é o irresponsável 

radiotelegrafista da pequenina cidade montanhesa de Caratinga“. Aquilo 

fez muito raiva na imprensa daqui.  

 

A Caratinga, o Brasil e o mundo dos anos dourados 

O sonho da modernidade já havia se incorporado aos ares caratinguenses, quando os anos 

50 despertaram. Mesmo guardando hábitos interioranos, a fisionomia da cidade não se 

restringiu ao cotidiano ingênuo dos municípios vizinhos. Graças à estrada de ferro Rio-

Bahia, Caratinga se desenvolveu de forma mais acentuada em todos os setores de sua 

atividade, facilitando as suas relações comerciais não apenas com as cidades mineiras, 

como também com a capital Federal e estados limítrofes. Além disso, o município já 

contava com uma rede rodoviária de 252 km e ainda com um aeroporto dotado de pista com 

extensão de 1000 m. “É apreciável o movimento das aeronaves que no mesmo fazem 

escala, conforme os seguintes dados, resultantes de estimativa: aeronaves chegadas durante 

o ano: 156; saídas: 156; passageiros chegados: 800; saídos: 900”
9
. 

 

Ainda de acordo com os dados do recenseamento do IBGE, Caratinga, com 74 mil 

habitantes ocupava, naquela época, a sexta colocação dentre as cidades mais populosas do 

Estado e a sexagésima nona posição nacional, dentre os municípios com população superior 

a 50 mil pessoas. 

 

Com características ruralistas, a cidade concentrava 33% de sua população na zona rural, 

envolvida com a cultura do café, do milho, do arroz, e feijão. Expressiva também era a 

pecuária, com um rebanho que somava quase cem mil cabeças, destacando a 

comercialização de bovinos e suínos, para diferentes praças do país.  

                                                 
9
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de 

Janeiro: [s.n.], 1957-1960. v. 28-30. 
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Segundo o recenseamento do IBGE, existiam em Caratinga, em meados da década de 50, 

115 estabelecimentos industriais, 330 comerciais, duas agências bancárias, um hospital, 

duas praças de esportes, onze hotéis e dois cinemas. Foi também nesse período que a cidade 

contou com os serviços de imprensa prestados pela Rádio Sociedade Caratinga e por dois 

jornais semanais – o Caratinga e O Município. 

 

Os anos dourados também mudaram a fisionomia do Brasil. Os avanços científicos, 

tecnológicos e econômicos puderam ser facilmente percebidos, principalmente com o 

grande impulso gerado pela industrialização.  

 

Também foram marcantes as mudanças culturais e os desdobramentos advindos dos meios 

de comunicação. O país foi perdendo as suas características rurais e transformando-se em 

um Brasil urbano, com direito aos eletrodomésticos; à evolução automotiva - que trouxe 

tecnologia de ponta e empregos; com direito a mais canais de informação - gerados em 

função do crescente número de emissoras de rádio que foram surgindo; com o lançamento 

das revistas O Cruzeiro e Seleções, com os filmes produzidos pela Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz; com o embalo da Bossa Nova; e, especialmente, com a 

chegada da televisão. 

 

A década de 50 trouxe para a história das telecomunicações um veículo 

novo e revolucionário, uma explosão tecnológica que derrubou as 

barreiras do tempo e da distância fazendo com que, aos poucos, o País 

virasse notícia de TV, se vendo e se emocionando de uma forma inédita, 

integrada e muito próxima (CAMPELO, 2001, p.58). 

 

Contudo, as estatísticas foram promissoras para o rádio, que conseguiu deixar o impresso 

em segundo plano no que diz respeito ao acesso à informação. Quase o dobro das pessoas 

que leem jornal se baseia nas emissoras de rádio para acompanhar os fatos nacionais, 

internacionais, bem como entretenimento e educação.  

 

O rádio no país havia experimentado um crescimento que merece registro: saltou de 19 

emissoras nos anos 20 para 300 na década de 50 do século XX (HAUSSEN, 2001). Os 

anunciantes eram responsáveis por 80% da receita dos jornais e por 100% do faturamento 

das emissoras de rádio e de televisão nos anos 1950 no Brasil; o que provocou modificações 

significativas na escolha das notícias, que deixam um estágio aleatório e doméstico para 
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adquirir um caráter de distribuição sistemática de informação com o objetivo de assegurar a 

venda do veículo de comunicação (BAHIA, 1990).  

 

E não foram poucos os fatos que marcaram, por exemplo, a política nacional nesse período. 

Principalmente pelas ondas do rádio, o Brasil e o mundo ficaram sabendo da eleição e do 

suicídio de Vargas; da chegada de JK à presidência da República e da sua promessa de 

fazer o país avançar “50 anos em 5”; da construção de Brasília; da criação da Petrobras e da 

aprovação da lei que considera crime qualquer ato de racismo.Coube à imprensa anunciar, 

também, que Marta Rocha perdera o título de Miss Universo por causa de duas polegadas a 

mais nos quadris e que o país conquistara o seu primeiro título mundial de futebol, na Copa 

de 58, na Suécia. 

No cenário internacional, os anos 50 foram marcados pelas Guerras da Coréia e do Vietnã; 

pela Guerra Fria e pela Revolução Cubana, que levou Fidel Castro à presidência do país. 

Também foram manchetes, o golpe militar que tirou do poder o presidente da Argentina, 

Juan Perón e a chegada da rainha Elizabeth II ao trono britânico.  

Merecem destaque, ainda, duas notícias que revolucionaram as áreas de Ciência e 

Tecnologia no mundo todo. A primeira delas ocorreu em dezembro de 1954, quando  

astrônomos anunciaram que o Universo teria nascido de uma gigantesca explosão cósmica - 

chamada Big Bang -, ocorrida há 5,5 bilhões de anos. A outra, realizada três anos depois, 

mostrou a primeira experiência humana para se colocar um ser vivo em órbita: os soviéticos 

mandaram a cadela Laika para o espaço, a bordo do foguete Sputnik II.  

Os marcianos estão chegando                                                                                           

Estão registradas na Bíblia, segundo os ufólogos, as primeiras referências da humanidade a 

discos voadores. 

Em 60 a.C., o profeta Ezequiel parou às margens do Rio Quebar, na 

Mesopotâmia, e avistou “uma roda dentro de outra roda, toda cheia de 

olhos, que desceu do céu numa nuvem de fumaça”. Os teólogos atribuem 

a imagem a “uma visão divina”. Desde então, o formato de objetos 

voadores como os descritos por Ezequiel tornaram-se um clássico
10

.  

 

                                                 
10

 Revista Veja, 23 de janeiro de 2011. 
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No Brasil, a onda de relatos sobre discos voadores surgiu no final dos anos 40 quando, nos 

Estados Unidos, esse assunto já vinha sendo amplamente discutido nas ruas, nos bares e, 

especialmente, pela imprensa.  

 

A indústria cultural rapidamente se deu conta da potencialidade do tema e 

passou criar uma gama de produtos que associavam os discos voadores 

aos alienígenas. Essa associação foi fortalecida pelos grandes avanços 

ocorridos na astronáutica no período. Esse progresso tecnológico abriu um 

precedente em termos de imaginário. Afinal, se os humanos podiam agora 

sonhar com as viagens espaciais, não era difícil pensar que seres de outros 

planetas já possuíam tal tecnologia. Não era surpresa que as pessoas 

relacionassem os discos voadores aos extraterrestres. Afinal, nenhum 

outro período histórico esteve tão ligado culturalmente ao que existe além 

da Terra quanto o século XX. (SANTOS, 2009, p.224) 

 

No entanto, de acordo com Santos (2009, p. 225), a imprensa nacional foi incapaz de 

oferecer informações suficientes ao público. Isso se deveu, sobretudo, à “fraca articulação 

com a comunidade científica nacional que, de modo geral, evitou participar da controvérsia 

em torno dos discos voadores”  

 

Ele explica ainda que, nesse período, o tom sensacionalista de alguns meios de 

comunicação também afastou, naturalmente, do assunto, os poucos cientistas brasileiros 

ligados ao Observatório Nacional. Há de se levar em conta, também, a decisão do governo 

em proibir a veiculação de diversos relatos ligados ao tema.  

 

Gosling (2009) observou que o Estado de Minas registrou o susto da população 

caratinguense bem como silêncio que imperou entre os moradores, receosos de comentar o 

assunto. Em 9 de abril de 2010, o Brasil tornou-se o primeiro país a regulamentar 

procedimentos de caráter oficial em notificações relacionadas à aparição de objetos 

voadores não identificados no espaço aéreo nacional.A decisão veio por meio da portaria 

51/GC3, assinada pelo Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, que dispõe sobre o registro e 

o trâmite de assuntos relacionados a "objetos voadores não identificados" no âmbito do 

Comando da Aeronáutica. O documento aponta que o Comando de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro (Comdabra), ligado ao Comaer, torna-se responsável por receber e catalogar as 

notificações referentes a UFOs
11

.  

 

                                                 
11

 Diário Oficial da União, 10 de agosto de 2010. 
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Os registros, "relatados por usuários dos serviços de controle de tráfego 

aéreo", devem seguir para o Centro de Documentação e Histórico da 

Aeronáutica (Cendoc), conforme determina a portaria. Este último, por 

sua vez, é indicado como responsável em "copiar, encadernar e arquivar 

cópias dos registros encaminhados pelo Comdabra e enviar, 

periodicamente, os originais ao Arquivo Nacional"
12

 (G1, 2010). 

 

Ufólogos afirmam que os principais papéis liberados e que integram o chamado Arquivo X 

são sobre episódios antes negados pela Força Aérea Brasileira, a FAB. De acordo com 

matéria publicada em 14 de agosto de 2010 no site do jornal Estado de S. Paulo
13

, há pelo 

menos três importantes registros entre 1977 e 1986, que merecem destaque: documentos 

relacionados à Operação Prato, ocorrida em 1977, no Pará, ocasião em que algumas pessoas 

relataram ter sido vítimas de queimaduras vindas de luzes do céu; as transcrições dos 

diálogos da cabine de comando do voo 169 da Vasp, de Fortaleza a São Paulo, ocorridos na 

noite de 8 de fevereiro de 1982, quando a tripulação e os passageiros do avião viram um 

óvni de diversas cores acompanhar a aeronave; e, por fim, o episódio ocorrido quatro anos 

depois, quando 21 objetos voadores cruzaram os céus de Goiânia e de São José dos 

Campos. As aparições saturaram os radares e interromperam o tráfego aéreo. Dois jatos 

tentaram checar o que estava acontecendo, mas nada descobriram.  

 

Nove meses depois de publicada a portaria, a Revista Veja, em sua edição de 23 de janeiro 

de 2011, veiculou uma reportagem sobre a liberação, pela Aeronáutica, de outros 

documentos que detalham aparições de supostos extraterrestres registrados no Brasil, no 

período de 1952 a 2009. A matéria de Bruno Abdub, intitulada Objetos voadores quase 

identificados, trouxe o relato de diversas pessoas que passaram por esta experiência e dentre 

elas, o depoimento da dona-de-casa Dayse Arantes Carneiro, de 42 anos, que viu, entre as 

cidades de Guaraciama e Bocaiúva, no norte de Minas, “um objeto flutuando sobre as 

árvores, a 500 metros de distância, no pé do morro, parecido com uma fogueira; ou talvez a 

um edifício redondo, com as janelas iluminadas à noite”.  

 

Um mês e meio depois, Dayse relatou o caso para um funcionário do 

Sistema de Investigação dos Objetos Aéreos Não Identificados (Sioani), 

órgão da Aeronáutica criado em abril de 1969 e extinto três anos depois 

pelo governo Médici. O rapaz analisou as características físicas e 

psíquicas da depoente – considerada sã – e preencheu um relatório de 22 

páginas, arquivado sob uma sigla de informação classificada das Forças 

                                                 
12

 www.G1.com.br  Acesso em 27/07/2011 
13

 www.estadão.com.br Acesso em 27/07/2011 

http://www.g1.com.br/
http://www.estadão.com.br/
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Armadas. Hoje, o documento está entre as quase 5.000 páginas abrigadas 

no Arquivo Nacional, em Brasília, disponíveis ao público
14

. 

 

Segundo a Aeronáutica, a decisão de limitar-se a registrar os episódios relatados – papel 

esse a cargo das Forças Armadas foi tomada por não ser prioridade de o governo dispor de 

equipamentos ou recursos para realizar investigações relacionadas aos Objetos Voadores 

Não Identificados. Entre os documentos, porém, não constam as investigações sobre o ET 

de Varginha cuja apuração, segundo o portal da ufologia brasileira, coube ao Exército, que 

não repassou os papéis ao Arquivo Nacional
15

:  

 

Pele marrom, viscosa, braços longos e finos, veias saltadas, odor fétido, 

três protuberâncias na cabeça e esbugalhados olhos vermelhos. Essa é a 

descrição da criatura que, depois de supostamente ter pousado em 

Varginha, sul de Minas Gerais, em 20 de janeiro de 1996, foi apresentada 

ao mundo por meio de ilustrações gráficas em jornais, revistas e emissoras 

de televisão. Às vésperas do aniversário de quinze anos da aparição, o 

município ostenta uma caixa d’água central e pontos de ônibus em forma 

de disco voador, além de estátuas do célebre extraterrestre. Tida como a 

mais emblemática da ufologia brasileira, a história do ET de Varginha. 

pode ser explicada por duas versões. A dos ufólogos, divulgada em livros, 

sites na internet e pelo boca a boca de boa parte da população, e a 

registrada num Inquérito Policial Militar (IPM) arquivado no Superior 

Tribunal Militar, em Brasília
16

. 

 

A matéria publicada em 23 de janeiro de 2011 pela Veja intitulada “Há 15 anos um mistério 

ronda os céus de Varginha” traz o depoimento do caseiro Eurico Rodrigues que afirma ter 

visto a cinco metros do solo, e por cerca de 40 minutos, um objeto cinza, semelhante a um 

submarino, sobrevoando lentamente o pasto de sua propriedade, fincada à beira da estrada 

que liga Varginha a Três Corações, cidade vizinha. Horas depois, quatro bombeiros teriam 

capturado com uma rede de couro uma criatura. Outros moradores da cidade também teriam 

tido contato com o suposto ET.  

 

A versão oficial dada pelo comandante Maurício Antônio Santos do 24º Batalhão da Polícia 

Militar de Varginha foi de que o suposto extraterrestre era um cidadão varginhense 

conhecido como “Mudinho”, que sofria de problemas mentais e costumava andar agachado 

pelas ruas, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão.  

 

                                                 
14

 Revista Veja, 23 de janeiro de 2011. 
15

 http://www.ufo.com.br/documentos/ Acesso em 27/07/2011 
16

 http://veja.abril.com.br/notícias/ciência Acesso em 27/07/2011 

http://www.ufo.com.br/documentos/
http://veja.abril.com.br/notícias/ciência
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O disco voador de Caratinga imortalizado na memória popular 

“Quem vive aqui não consegue esquecer. O caso dos discos voadores, como é chamado em 

nossa cidade, é sempre assunto nas mesas dos bares”, garante o doutor em história Nelson 

de Sena
17

, morador e estudioso da cultura de Caratinga. Falando sobre o episódio da falsa 

notícia da aparição de um objeto não identificado na cidade na década de 50, o historiador 

explica que o evento, comentado até os dias atuais, teve grande importância para a memória 

de Caratinga:  

 

Foi um fato para a cidade e até hoje é muito presente na lembrança dos 

moradores daqui. As pessoas mais antigas sempre comentam e as mais 

novas tomam conhecimento, pois o assunto é tratado em salas de aula e 

nas visitas ao Núcleo de Documentação do Centro Universitário de 

Caratinga (NUDOC), onde é mostrado o jornal da época com a notícia.  

 

Para muitos, no entanto, sobretudo para caratinguenses que deixaram a cidade há algumas 

décadas, o fato já não está tão presente no imaginário popular, como acontece, por exemplo, 

com fatos envolvendo contexto similar em outra cidade mineira: Varginha. Na memória do 

cantor brasileiro, nascido em Caratinga, Agnaldo Timóteo
18

, o episódio do disco voador 

ainda é muito vivo. Mas, para o artista, à época com 16 anos, a revolução da comunicação 

fez com que passagens assim caíssem no esquecimento, “soterradas” pelas novidades de um 

mundo globalizado.      

 

Eu me lembro como se fosse agora. Eu era rapaz e recordo que o 

Brasil inteiro foi parar em Caratinga para saber do disco voador. 

Aquilo era uma cascata. Mas, hoje essas lembranças não são mais 

tão comentadas na cidade. Já passou. A TV mudou tudo, integrou 

tudo e agora em todo lugar falamos sobre Nova York, Moscou, 

Paris. Não há mais tempo e espaço para lembrar-se de coisas de 

tanto tempo atrás. 

 

O cartunista Ziraldo, outro cidadão ilustre da Caratinga, não só se lembra do fato, como 

registrou a história no texto “O disco voador de Caratinga”
19

, publicado em 2006.  Mas, 

assim como o cantor Agnaldo Timóteo revela, Ziraldo comenta nesse texto ter achado que o 

acontecimento estivesse mais presente na memória das pessoas: 

 

                                                 
17

 Declaração dada especialmente para este trabalho no dia 25 de julho de 2011 
18

 Declaração dada especialmente para este trabalho no dia 15 de julho de 2011. 
19

 Texto publicado em coluna do Ziraldo no jornal O Tempo no dia 17 de janeiro de 2006. 
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Pensei que a história do disco voador de Caratinga ainda estivesse viva na 

mente das pessoas. Não está. É como dizia o Aloysio de Oliveira numa 

entrevista que me deu na TV Educativa e que se perdeu por aí: Um fato 

come o outro, que come o outro, que come o outro e a história faz a 

digestão. 

 

O pesquisador caratinguense Nelson Sena concorda que a fugacidade está entre as palavras 

decodificadoras da atual sociedade, mas avalia que alguns fatos sempre provocam interesse, 

sobretudo dentro do processo de resgate histórico pelo qual passam muitas cidades 

brasileiras: 

 

Hoje, Caratinga passa por uma relativa valorização do passado e essa 

história é bem presente em nosso imaginário. Com certeza, o passado 

nunca foi tão revirado como agora. E nesse passado surge a pitoresca 

história do “dia em que os discos voadores invadiram a cidade”. 

 

O teólogo e escritor, reconhecido internacionalmente, Frei Betto, também publicou, há mais 

de 30 anos, um conto baseado no episódio: “O dia em que o mundo se ajoelhou aos pés de 

Caratinga”. O conto é um dos 12 que compõem o livro “Aquário Negro”, escrito em 1979 e 

reeditado em 2009.  Editado poucos anos depois do teólogo Frei Betto ter sido preso sob o 

regime militar brasileiro por sua militância política de movimentos pastorais e sociais, o 

texto anuncia: 

 

Os fatos aqui narrados, estritamente verdadeiros, se passaram sob o 

conhecimento da opinião pública nacional e internacional, muito embora 

na ocasião, quase ninguém tivesse percebido o desfecho que, até hoje, por 

discrição e medo de cinco funcionários públicos, permanece envolto na 

mais espessa nuvem de mistério (BETTO, 2009, p.69). 

 

O conto narra, tendo como inspiração o episódio de 1954, a história de uma comitiva de 

mineiros que se deslocou para Caratinga depois da repercussão da notícia da possível 

aparição de um disco voador na cidade. A missão do grupo era recepcionar os estrangeiros 

que para lá foram, entre eles representantes da coroa inglesa e de vários outros países 

europeus com seus ímpetos imperialistas, além dos americanos.  Com bom humor, Frei 

Betto descreve a chamada Operação White Face montada pelos filhos do Tio Sam em busca 

do disco voador de Caratinga:  

 

Envergando o uniforme dos fuzileiros navais, as tropas do general Rough 

abriram trincheiras nos arrabaldes da cidade, minaram as estradas, 

montaram acampamentos nos sítios, confiscaram o gado e todos mascando 
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chicletes no mesmo ritmo, marcharam rumo às ruas principais (BETTO, 

2009, p.81).    

 

Antes de mostrar o fim surpreendente para o trabalho da missão de mineiros da Curral Del 

Rey, como era conhecida a capital Belo Horizonte, que foi recepcionar os gringos, o autor 

escreve que só restou aos caratinguenses ler uma nota de veemente protesto contra a 

invasão agressiva estadunidense.  Nessa sátira política, marcada por um misto de humor e 

ironia, o escritor conseguiu dar até formas para o disco voador de Caratinga que nunca 

existiu: 

 

Era redondo como um disco de 78 rotações, preto como uma jabuticaba 

madura, estufado por cima como um chapéu de monsenhor, liso por baixo 

como hóstia, veloz como uma pedrada de moleque e ameaçador como um 

empréstimo bancário (BETTO, 2009, p.69).  

 

Considerações finais 

Premeditado? Fortuito? Vivo ou esmaecido na memória popular, o fato ocorrido no dia 22 

de novembro de 1954 na cidade mineira foi imortalizado pela imprensa da época, em textos 

jornalísticos ou literários escritos posteriormente, e em preciosos relatos orais de 

personagens e testemunhas do episódio que mereceu manchete no noticiário mais 

importante do rádio brasileiro, O Repórter Esso.  

 

É inevitável a lembrança imediata do evento nos Estados Unidos em 1938, respeitadas as 

proporções do pânico da população e das condições de produção de um e outro episódio. 

Alguns fatores, em especial, podem ter contribuído para que se criasse a ambiência 

necessária e “ideal” para tamanha repercussão, que envolveu a sociedade, a imprensa e o 

governo brasileiro. Entre elas, são inegáveis a força do rádio, que se apresentava como um 

dos principais meios difusores de informações e a credibilidade, quase inabalável, do O 

Repórter Esso.  

 

Culpada ou inocente pela falsa notícia, a dupla de amigos telegrafistas foi apenas parte 

envolvida na criação do episódio. Sem um roteirista famoso, efeitos especiais, trilhas ou 

outros recursos sonoros e uma emissora de rádio para transmitir um programa inteiro, a 

exemplo do que fizeram Wells e equipe, os amigos de Caratinga usaram poucas linhas e 

palavras certeiras, em um lide capaz de vender a pauta - para usar o jargão das redações - 

para os principais veículos nacionais e internacionais com correspondentes no Brasil. 
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A produção considerada mais sofisticada ficou a cargo da imprensa, ávida por testemunhar 

e noticiar um possível fenômeno que faria parte da história e alçaria o Brasil ao noticiário 

mundial. A união de esforços colaborou para a criação de uma memória social, que reflete o 

impacto de uma produção coletiva, a exemplo do que constatou Meditsch (1998, p.27) 

sobre “A Guerra dos Mundos”: “Ao colocar o rádio como protagonista da estória, dissolver 

a fronteira entre ficção e realidade e eleger a espetacularização como valor supremo, a 

equipe comete um pecado que virá a ser cobrado da mídia para sempre”.  

 

Mais de meio século após o SOS Caratinga e ainda na esteira de A Guerra dos Mundos, 

muitas perguntas permanecem no imaginário social e intrigam pesquisadores brasileiros e 

americanos interessados em desvendar alguns nada convencionais e muito misteriosos 

episódios radiofônicos.  
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